PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2020 – ANEXO IV
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS
 Auxiliar de Serviços Gerais
 Operador de Máquina Especial
 Auxiliar Operacional
 Operador de Máquina Pesada
 Gari
 Operador Usina, Triagem e Compostagem
 Mecânico
 Operário
 Motorista I
 Servente Escolar
 Motorista II
 Vigia
 Operador de Máquina Agrícola
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Elementar: 1º ao 5º ano (conforme o Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais
LÍNGUA PORTUGUESA
Habilidades exigidas: Compreensão e Expressão Escritas. O candidato deverá demonstrar as habilidades de ler e
entender mensagens simples, num nível correspondente ao do final da 1.ª série do Ensino Fundamental. Essas
mensagens podem ser de vários tipos, como, por exemplo: fábula, texto bíblico, texto jornalístico, correspondência,
anúncios, rótulos, horóscopo, bula, receita, quadrinhos. Dadas algumas mensagens escritas, o candidato deverá
distinguir as que apresentam problemas de comunicação das que atendam aos objetivos propostos.
MATEMÁTICA
Números naturais e contagem: Comparação. Números e quantidades. Algarismos. Escrita dos números. Números
pares e números ímpares. Sucessores e antecessores. Adição e subtração. Problemas de contagem e operação.
Medidas: de comprimento, de tempo. Formas Geométricas: triângulos, retângulos e círculos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades; Noções de História e Geografia de Minas Gerais e do Brasil; Cultura e sociedade brasileira; Meio
Ambiente.
CARGOS
 Assistente Administrativo
 Atendente de Consultório Dentário
 Auxiliar de Almoxarifado





Fiscal de Obras e Posturas
Fiscal de Tributos e Rendas
Fiscal Sanitário

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Médio Completo (conforme o Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa, Matemática e Noções de Informática
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições.
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia:
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e
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sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal,
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica:
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação:
emprego dos sinais de pontuação.
MATEMÁTICA
1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de divisibilidade; Máximo divisor comum
(entre números inteiros); Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: operações:
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos; Propriedades dessas
operações; Médias (aritmética simples e ponderada). Módulo; Desigualdades; Intervalos; Sistemas de medida. 3.
Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três simples e composta; Percentagem; Juros
simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, contradomínio, imagem direta de funções; Gráficos de
relações; Funções: definição e representação; Funções crescentes, decrescentes e periódicas; Função inversa. 5.
Funções afins, lineares e quadráticas – propriedades, raízes, gráficos. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções
exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança de base; Equações e inequações exponenciais e
logarítmicas. 7. Trigonometria no triângulo retângulo; Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente,
cotangente; propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 8. Sequências: progressões aritméticas: termo
geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades; Progressões geométricas: termo geral, relação
entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9. Análise Combinatória: princípio fundamental da
contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com repetições; Binômio de Newton; Triângulo de
Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com matrizes: adição, subtração e multiplicação;
Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes; Resolução, discussão e interpretação geométrica
de sistemas lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros; Igualdade e semelhança
de triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e discos; Polígonos regulares e relações métricas; Feixes
de retas; Áreas e perímetros. 12. Geometria Espacial: retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade
entre retas, entre retas e planos e entre planos; Prismas e pirâmides; Cálculo de áreas e volumes; Cilindro, cone,
esfera e bola: cálculo de áreas e volumes; Poliedros e relação de Euler. 13. Geometria Analítica: coordenadas
cartesianas. Equações e gráficos. Distância entre dois pontos; Estudo da equação da reta: interseções de duas ou
mais retas (no plano); Retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas; Distância de um ponto a uma reta, áreas
de triângulos, circunferências e círculos. 14. Números Complexos: módulo, argumento, forma algébrica; Operações
com números complexos: adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 15. Polinômios: conceitos;
Adição e multiplicação de polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações entre
coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes inteiros. 16.
Estatística básica: conceito, coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples
e ponderada), moda e mediana; Desvio padrão. 17. Probabilidades: espaço amostral; Experimentos aleatórios;
Probabilidades.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1.Sistemas operacionais de computadores (Windows e Linux): conceitos, características, ferramentas,
configurações, acessórios e procedimentos. 2.Aplicativos de escritório (Microsoft Office e Libre Office): editor de
texto, planilhas, apresentação de slides. 3.Internet (protocolos, computação em nuvem, equipamentos de conexão,
intranet, extranet) e navegadores de internet. 4.Utilização e ferramentas de correio eletrônico (e-mail) e redes
sociais. 5.Segurança e proteção de computador: conceitos, princípios básicos, ameaças, antivírus, vírus, firewall.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2020 – ANEXO IV
PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS
 Técnico em Enfermagem

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio/Técnico Completo (conforme o Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições.
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia:
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal,
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica:
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação:
emprego dos sinais de pontuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1.Sistemas operacionais de computadores (Windows e Linux): conceitos, características, ferramentas,
configurações, acessórios e procedimentos. 2.Aplicativos de escritório (Microsoft Office e Libre Office): editor de
texto, planilhas, apresentação de slides. 3.Internet (protocolos, computação em nuvem, equipamentos de conexão,
intranet, extranet) e navegadores de internet. 4.Utilização e ferramentas de correio eletrônico (e-mail) e redes
sociais. 5.Segurança e proteção de computador: conceitos, princípios básicos, ameaças, antivírus, vírus, firewall.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Assistência de Enfermagem ao paciente crítico adulto e pediátrico. Organização e limpeza da Unidade do paciente.
Limpeza e desinfecção de materiais equipamentos. Registros de enfermagem. Cuidados de enfermagem na
instalação e/ou manutenção de: monitorização não invasiva, drenos, catéteres e sondas vesical, nasogástrica ou
nasoentérica, acesso venoso periférico e central, oxigenioterapia, oximetria de pulso. Cuidados com o paciente
com fixador externo. Hidratação e dietas por via oral ou por sonda. Cuidados com o paciente crítico em ventilação
mecânica. Controle de eliminações e ingesta. Cuidados na administração de medicamentos e soluções vasoativas,
trombolíticas, analgesia, sedação e antibioticoterapia. Cálculos de medicamentos e gotejamento de soro. Medidas
de higiene e conforto. Prevenção e Controle de infecção hospitalar. 2. Assistência de enfermagem aos pacientes
clínicos: com insuficiência respiratória, dor pré-cordial, arritmias cardíacas, síncope, crise convulsiva, crise
hipertensiva, hipertermia, dor abdominal, hemoptise, hematêmese, hiperglicemia, hipoglicemia, distúrbios
hidroeletrolíticos, hemiplegia, hemiparesia. Assistência de enfermagem na emergência pediátrica clínica.
Emergências Psiquiátricas. Emergências Obstétricas. Acidentes com animais peçonhentos. Intoxicações agudas,
intoxicações por álcool e drogas. Doenças Transmissíveis de notificação compulsória tais como: meningite,
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tuberculose, varicela, sarampo, rubéola, leptospirose e dengue - identificação e cuidados de enfermagem. A
mulher e a saúde ginecológica: controle e prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino, prevenção e controle
de DST / AIDS. Atuação da Enfermagem nas ações educativas de Planejamento Familiar. Assistência de
Enfermagem no Pré-natal, Parto, Puerpério. Programa nacional de imunização. Sistema Único de Saúde – SUS:
princípios, diretrizes.

CARGOS
 Advogado
 Assistente Social
 Cirurgião Dentista de PSF/ESF
 Enfermeiro
 Especialista em Educação Básica
 Farmacêutico
 Fisioterapeuta
 Fonoaudiólogo
 Médico de PSF/ESF
 Nutricionista
 Professor PNS
 Professor PNS- Artes
 Professor PNS – Educação Física
 Psicólogo
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior (Conforme consta do Anexo I do Edital)
PROVAS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos
LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os cargos de nível superior)
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações
pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a ideia central
de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou
expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos
e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com conhecimentos
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições.
Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de
gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba
tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia:
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros
processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e
sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal,
crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica:
antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação:
emprego dos sinais de pontuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1.Sistemas operacionais de computadores (Windows e Linux): conceitos, características, ferramentas,
configurações, acessórios e procedimentos. 2.Aplicativos de escritório (Microsoft Office e Libre Office): editor de
texto, planilhas, apresentação de slides. 3.Internet (protocolos, computação em nuvem, equipamentos de conexão,
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intranet, extranet) e navegadores de internet. 4.Utilização e ferramentas de correio eletrônico (e-mail) e redes
sociais. 5.Segurança e proteção de computador: conceitos, princípios básicos, ameaças, antivírus, vírus, firewall.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADVOGADO
DIREITO CONSTITUCIONAL – A Constituição da República Federativa, de 5 de outubro de 1988. Princípios
fundamentais: fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e princípios norteadores das relações
internacionais. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais;
Nacionalidade; Direitos políticos; Dos partidos políticos. Da organização do Estado: Organização política
administrativa; A União; Os Estados; O Município; O Distrito Federal e Territórios. Da Administração Pública:
Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e militares; Da fiscalização contábil, financeira e
orçamentária; Da tributação e do orçamento; Do sistema tributário nacional: princípios gerais; Das limitações do
poder de tributar, Impostos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios; Da repartição das
receitas tributárias; Das finanças públicas. DIREITO ADMINISTRATIVO – Administração Pública: Características;
Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Uso e o abuso do poder.
Princípios básicos da administração. Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência.
Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder
regulamentar; Poder de polícia. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies;
Anulação e revogação. Organização Administrativa: Administração direta e indireta; Centralização e
descentralização. Licitações. Contratos Administrativos. Domínio público: Conceito e classificação dos bens
públicos; Administração, utilização e alienação de bens públicos; imprescritibilidade; impenhorabilidade e não
oneração dos bens públicos; Aquisição de bens pela administração pública; Responsabilidade civil da
administração pública. Controle da administração, Tipos e formas de controle, responsabilidade fiscal, controle
administrativo, controle legislativo e judiciário. Lei 8.666/93. DIREITO CIVIL – Teoria Geral do Direito Civil: Eficácia
da lei no tempo; Eficácia da lei no espaço. Personalidade e capacidade; Das pessoas jurídicas. Dos bens públicos.
Dos fatores Jurídicos: do ato Jurídico; do negócio Jurídico; modalidades do ato e negócio Jurídico; do erro; do dolo;
da coação; da lesão; da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; Da decadência. Obrigações: Fontes
das obrigações; Elementos da obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações e suas classificações: obrigação de
dar, fazer e não fazer; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações alternativas, obrigações objetivamente
múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações solidárias. Do adimplemento e extinção das obrigações.
Do inadimplemento das obrigações. Das várias espécies de contratos. Da responsabilidade civil. Da posse em
geral, classificação, aquisição, perda, efeitos da posse, interditos possessórios. Da propriedade: aquisição e perda
da propriedade móvel e imóvel. Dos direitos de vizinhança. DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Código de Processo
Civil. Parte Geral: Das normas processuais civis; da função jurisdicional; dos sujeitos do processo; dos atos
processuais; da tutela provisória; da formação, da suspensão e da extinção do processo. Parte Especial: do
processo de conhecimento e do cumprimento de sentença; do processo de execução; dos processos nos tribunais
e dos meios de impugnação das decisões judiciais. DIREITO PENAL: Dos crimes contra a administração pública.
DIREITO TRIBUTÁRIO – Sistema Tributário Nacional: competência e limitações; Dos impostos, das taxas, da
contribuição de melhoria e das contribuições sociais. Distribuições de receitas tributárias: disposições gerais; Dos
fundos de participação dos Estados e dos Municípios. Da obrigação tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo,
responsabilidade tributária. Crédito tributário: disposições gerais, constituição, suspensão, exclusão e extinção do
crédito tributário, Garantias e privilégios do crédito tributário. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.
ASSISTENTE SOCIAL
Questão social. Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições. A Instituição e as
Organizações Sociais. Políticas Sociais: Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. Direitos
sociais, legislação e mecanismos de acesso – interfaces com segmentos específicos – infância e juventude,
família, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da
família, da criança e do adolescente: Políticas de Seguridade e Previdência Social. Políticas da Assistência Social
Brasileira, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde Brasileira, Sistema Único de Saúde
(SUS) e agências reguladoras. Política Nacional do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa
de direitos da criança e do adolescente. O trabalho em redes: esfera pública, conselhos de direito.
Intersetorialidade e interdisciplinaridade. Gestão Social. Planejamento Social. Metodologias de pesquisa social.
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Processos de trabalho no Serviço Social e seus fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e éticopolíticos. Processos de trabalho e instrumentalidade no Serviço Social. Níveis, áreas e limites de atuação do
profissional de Serviço Social. Abordagens grupais e individuais. Estratégias, instrumentos e técnicas de
intervenção. Ética profissional. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social.
CIRURGIÃO DENTISTA DE PSF/ESF
Conceito de saúde, paradigma sanitário, princípios e características da promoção da saúde. Controle de infecção
na prática odontológica. Materiais e instrumentais da clínica odontológica. Diagnóstico das doenças bucais: cárie,
más formações dentárias, doenças periodontais, lesões de mucosa, lesões de tecido ósseo, lesões glandulares,
distúrbios articulares. Saúde da Família. Planejamento de tratamento odontológico (anamnese, exames
complementares, prontuário). Prescrição na clínica odontológica. Prevenção das doenças bucais: cárie, doença
periodontal e neoplasias individual e coletiva – métodos preventivos, fluorterapia. Anestesiologia – indicações,
anestésicos e técnicas. Tratamento das doenças bucais: cárie, doenças periodontais, lesões de mucosa, lesões de
tecido ósseo, lesões glandulares e distúrbios articulares. Dentística operatória – tratamento invasivo e não invasivo
da cárie dentária. Procedimentos periodontais de raspagem, plastias gengivais. Cirurgias bucais – biópsia,
exodontia, suturas, tratamento de complicações cirúrgicas e infecções. Tratamento conservador da polpa dentária.
Oclusão e ajuste oclusal. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.
ENFERMEIRO
Fundamentos da prática de Enfermagem: bases teóricas do cuidado de enfermagem; sinais vitais; avaliação de
saúde e exame físico; sistematização da Assistência de Enfermagem; prevenção e controle de infecção;
administração de medicamentos e preparo de soluções; integridade da pele e cuidados de feridas; Enfermagem na
Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam a Estratégia de Saúde da Família;
conceitos básicos de epidemiologia; indicadores de saúde; metas de desenvolvimento do milênio; educação em
saúde; vigilância em saúde; sistemas de Informação em saúde; doenças e agravos não transmissíveis; doenças
transmissíveis; enfermagem em psiquiatria; saúde mental; política nacional de saúde mental; exercício profissional
de enfermagem: história da enfermagem, legislação aplicada à enfermagem; ética e bioética; Programa Nacional
de Imunização; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; saúde do
trabalhador; biossegurança; saúde do adulto; saúde da mulher; saúde do homem; saúde da criança; saúde do
adolescente e do jovem; saúde do idoso; práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde;
pessoas com necessidades especiais; Política Nacional de Humanização; Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Ações de enfermagem na Atenção Básica: Diabetes,
Hipertensão Arterial, Prevenção de Câncer de Mama e Cérvico-Uterino.
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA
Conhecimentos de coordenação, elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico; da
coordenação, organização, acompanhamento e avaliação dos processos educativos; das atribuições dos
Especialistas de Educação Básica e o seu papel na condução do processo pedagógico; dos currículos e suas das
diferentes fases do desenvolvimento humano e suas peculiaridades em relação ao processo educativo; do
Regimento Escolar e dos diversos documentos que compõem, obrigatoriamente, o arquivo escolar; de medidas a
serem adotadas para melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, do adequado exercício da cidadania;
de formas para aplicar as metodologias de ensino na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais; da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das formas de organização da escola como instituição pertencente a
um sistema oficial de ensino; dos princípios da gestão democrática da escola pública; dos fatores que interferem
no processo ensino-aprendizagem e de alternativas de superação das dificuldades encontradas; da política da
Educação Integral e Integrada como garantia à formação humana e o desenvolvimento integral dos alunos; da
Educação Especial Inclusiva: possibilidades e desafios; da Gestão Democrática e Participativa e as relações
internas e com a comunidade escolar (Colegiado Escolar, Conselho de Classe, Reunião Pedagógica, Reunião de
Pais); o papel do Especialista da Educação Básica na Formação Continuada de Professores; da avaliação interna
e externa no espaço escolar e a aprendizagem.
FARMACÊUTICO
Análises bioquímicas do sangue, da urina e outros meios biológicos. Biossegurança. Análises hematológicas de
rotina laboratorial, hemograma, orientação interpretativa dos resultados. Estudos das anemias e leucemias.
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Principais reações sorológicas na rotina de imunologia clínica: fixação do complemento, soroaglutinação,
hemaglutinação, neutralização, precipitação, imunofluorescência e ensaios imunoenzimáticos, técnicas e métodos
de diagnóstico. Métodos para isolamento e identificação dos principais agentes causadores de infecções, a partir
de diversos materiais biológicos, dando ênfase aos agentes bacterianos. Estudo dos protozoários e helmintos:
diagnóstico, colheita e conservação do material biológico, preparo de reativos e corantes. Métodos específicos que
permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários intestinais, teciduais e sanguíneos e helmintos. Exame
físicoquímico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina. Controle de qualidade em análises clínicas.
Introdução ao estudo da Farmacologia. Estudo dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e
eliminação de fármacos. Vias de administração. Estudo da concentração plasmática dos fármacos.
Biodisponibilidade e bioequivalênica. Fatores fisiológicos e patológicos que afetam a resposta farmacológica.
Interação medicamentosa. Assistência e Atenção Farmacêuticas: atuais conceitos e a realidade brasileira.
Farmacoepidemiologia: os indicadores de prescrição da OMS. Código de ética farmacêutica. Organograma da
categoria farmacêutica e entidades profissionais. Regulamentos, resoluções e recomendações do Conselho
Federal de Farmácia. Portarias do Ministério da Saúde à área farmacêutica. Legislação sanitária.
FISIOTERAPEUTA
1. Avaliação do paciente. 2. Anatomia humana. 3. Fisiologia humana 4. Fisioterapia na saúde pública / na
estratégia de saúde da família – SUS (prevenção de doenças, e agravos, e promoção de saúde. 5. Medida da
função musculoesquelética. 6. Reabilitação fisioterapêutica cardiovascular e respiratória. 7. Reabilitação nas
doenças crônicas (Diabetes Mellitos, Hipertensão arterial sistêmica). 8. Órteses. Próteses. 9. Meios físicos em
reabilitação. 10. Eletroterapia na fisioterapia. 11. Reabilitação do paciente amputado. 12. Reabilitação ortopédica
(Aparelho Osteoarticular, Alterações Posturais e Algias vertebrais, Abordagem fisioterápica nos distúrbios
osteomusculares relacionados com o trabalho e reabilitação). 13. Reabilitação Reumatológica (aparelho
Osteoarticular, artrites, osteoartorses, tenossinovites, doenças autoimunes agudas e crônicas). 14. Reabilitação do
Politraumatizado. 15. Reabilitação nas Lesões de Partes Moles. 16. Reabilitação na Osteoporose. 17. Reabilitação
na Artrite Reumatoide. 18. Reabilitação Neurológica (sequela de AVE, Hemiplegia, Paralisia cerebral e tratamento
de reabilitação, lesão medular e reabilitação, Tratamento Fisioterápico na Lesão Nervosa Periférica, nervos
cranianos e suas lesões, nervos espinhais e suas lesões, trauma crânio encefálico/TCE, Hematomas cranianos,
abordagem fisioterápica nas distrofias musculares, paralisia facial central e periférica). 19. Marcha Humana
fisiológica e patológicas. 20. Reabilitação do idoso, (abordagem fisioterápica na geriatria e gerontologia). 21.
Exercício e qualidade de vida. 22. Reabilitação nas doenças vasculares arteriais e venosas, de membros inferiores,
alterações do retorno nervoso e linfático. 23. Reabilitação nas demências secundárias às doenças neurológicas de
:(Alzehaimer, Parkinson, Hidrocefalia de pressão normal, Corpos de Lewi, síndrome de korsakoff). 24. Reabilitação
nas labirintopatias e doenças associadas: (Meniere, transtorno posicional fóbico, vertigem posicional paroxística
benigna).
FONOAUDIÓLOGO
Linguagem – Linguagem oral e escrita. Fundamentos da Linguística. Atuação relacionada às lesões cerebrais.
Atuação relacionada à terceira idade. Voz – Anatomia e fisiologia do aparelho fonador. Distúrbio da voz. Fisiologia
das técnicas vocais. Voz e disfonia nos ciclos de vida. Promoção de saúde, qualidade de vida e voz. Motricidade
Orofacial – Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático. Desenvolvimento das estruturas e funções
orofaciais. Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial. Disfunções da articulação
temporomandibular e dor orofacial, Estética facial, paralisia facial, queimaduras, câncer de boca, fissuras lábiopalatinas. Alterações de fala músculo esqueléticas. Audição – Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição.
Avaliação e diagnóstico audiológico. Avaliação e diagnóstico audiológico. Deficiência da audição, reabilitação e
prótese auditiva/aparelho auditivo. Reabilitação e implante coclear. Reabilitação vestibular. Triagem auditiva
neonatal. Perda auditiva induzida por ruído. Disfagia - Anatomia da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e
esôfago. Fisiologia da deglutição. Avaliação nas disfagia e tratamento das disfagias. Disfagias neurogênicas.
Disfagias mecânicas/oncológicas. Disfagias em portadores de doenças neuromusculares. Disfagia psicogênica.
Fonoaudiologia Educacional – Políticas públicas federais na educação – Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros
Curriculares Nacionais. Políticas de atendimento educacional especializado. Aquisição da leitura, escrita e
alfabetização. Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem. Atuação
fonoaudiológica na educação. Saúde Coletiva – Diretrizes e Princípios do Sistema Único de Saúde. Bases teóricas,
conceituais e operacionais das políticas públicas e na saúde coletiva. Planejamento e gestão em saúde. Bases
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teóricas, conceituais e operacionais dos modelos tecnoassistenciais em saúde. Ações de promoção e educação.
Ações de prevenção e reabilitação. Educação em saúde. Legislação – Resolução CFFa 305/2004. Resolução
CNE/CES 5/2002; Lei Federal 6.965/81.
MÉDICO DE PSF/ESF
Política Nacional de Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família (ESF). Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF). Política Nacional de Promoção à Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. Redes de Atenção à
Saúde. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta,
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefro litíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal.
Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença
reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma,
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas:
alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo,
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptocócicas, estafilococicas, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses.
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitóses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico.
NUTRICIONISTA
Condições sanitárias e higiênicas do Serviço de nutrição. Planejamento da alimentação complementar.
Alimentação do pré - escolar. Alimentação do escolar. Avaliação nutricional de crianças. Educação nutricional.
Nutrição básica: carboidratos, proteínas e lipídeo, digestão, absorção, transporte, metabolismo e excreção,
classificação, função, recomendações e fontes. Minerais e vitaminas: função, recomendação. Água, eletrólitos,
fibras: conceito, classificação, função, fontes e recomendações. Terapia nutricional nas patologias
cardiovasculares, do sistema digestivo, endócrinas e do metabolismo renal, nas alergias e intolerâncias
alimentares, na desnutrição protéico-energética. Epidemiologia nutricional, determinantes da desnutrição,
obesidade, anemia, hipovitaminose. Nutrição materna infantil, leite humano, composição. Terapia nutricional na
gestação e lactação, na infância e demais grupos etários. Avaliação nutricional: conceitos e métodos no primeiro
ano de vida e demais grupos etários. Técnicas dietéticas: conceito, classificação e característica: pré-preparo e
preparo de alimentos. Administração em serviços de alimentação: planejamento, organização, coordenação e
controle de unidades de alimentação e nutrição. Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN) / SEGURANÇA ALIMENTAR; Avaliação do Estado Nutricional e do Consumo de
Alimentos Indicadores Antropométricos, Curvas e Padrões de Referências Conhecimentos básicos sobre terapia
nutricional enteral e parenteral.
PROFESSOR PNS
Tendências e concepções educacionais: aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa. Gestão escolar,
gestão democrática e as instâncias colegiadas. Função social da escola. Currículo e a organização escolar.
Concepções de desenvolvimento e de aprendizagem. Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Trabalho integrado escola, família e comunidade. Gestão em espaços não escolares. Educação e cultura. O papel
do Pedagogo no contexto do desenvolvimento das ações socioeducativas. Pressupostos teóricos e práticas
necessárias à construção do Projeto Político-Pedagógico. A didática e suas relações com o ensino. Componentes
do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos, técnicas e meios. Formas para aplicar as metodologias de
ensino na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A
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relação professor/aluno/conhecimento. A avaliação do processo ensino/aprendizagem. A interdisciplinaridade e o
trabalho com projetos no cotidiano das escolas. 8. Saberes necessários à prática educativa na perspectiva da
escola inclusiva.
PROFESSOR PNS – ARTES
1. Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como expressão; Arte como linguagem e arte como área de
conhecimento. 2. Concepções metodológicas do ensino da arte. 3. Objetivos do ensino da arte. 4.
Contextualização, reflexão e fazer artístico. 5. História da arte: movimentos artísticos, originalidade e continuidade.
6. Elementos formais das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro. 7. Educação artística e educação
estética. 8. A construção do conhecimento em arte. 9. Arte-educação. 10. PCN – Artes.
PROFESSOR PNS – EDUCAÇÃO FÍSICA
Para a Prova de Educação Física, os conteúdos selecionados serão avaliados numa perspectiva de estarem
articulados com questões conceituais, interpretação crítica de dados (gráficos, tabelas, etc) e na solução de
situações problema.
1. Objetivos do ensino da Educação Física no Ensino Fundamental. 2. Fisiologia do Exercício: compreensão das
alterações fisiológicas que ocorrem durante as atividades físicas. 3. Aprendizagem e desenvolvimento motor:
conceitos básicos envolvidos no planejamento das habilidades motoras a serem trabalhadas. 4. Iniciação
esportiva: metodologia de ensino. 5. Jogos, lutas e brincadeiras. 6. Atividades rítmicas e expressivas. 7. Avaliação
PSICÓLOGO
Técnicas de intervenção psicológica: as entrevistas preliminares; o processo psicodiagnóstico e a direção do
tratamento. As estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. A criança e o adolescente: a teoria da
sexualidade; as novas formas do sintoma; delinquência, toxicomania, anorexia e outros. Teorias da personalidade.
A nova política de organização da assistência à saúde mental voltada para a substituição gradativa dos leitos
hospitalares por modalidades de tratamentos substitutivos. Psicologia como Profissão: responsabilidades do
Psicólogo; procedimentos aplicados à atuação profissional.
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